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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Companhia Agrícola
Usina Jacarezinho
CNPJ nº 61.231.478/0001-17
Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, no prédio da sede
social, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua São Bento, nº 329,
no 12º andar, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010.
São Paulo, 28 de março de 2011. Diretoria
(30, 31/03 e 01/04)

jetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
PROCEDIMENTOS SELECIONADOS PARA OBTEN½áO DE EVIDãNCIA A RESPEITO DOS
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre
a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como
a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
CONJUNTO !CREDITAMOS QUE A EVIDãNCIA DE AUDITORIA OBTIDA £ SUlCIENTE E
apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequa-

damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2010,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Ênfase - Conforme demonstrado nas notas explicativas nº 1 e nº 10
às demonstrações financeiras, a Companhia realiza transações significativas de compras e vendas de produtos, prestação serviços, bem como emPR£STIMOS COM PARTES RELACIONADAS !S CITADAS NOTAS EXPLICATIVAS CONTãM
informações sobre essas transações e seus efeitos no resultado das operações e sobre seus ativos e passivos correspondentes. Consequentemente,
qualquer interpretação ou análise das demonstrações financeiras citadas
no primeiro parágrafo devem levar em consideração essas circunstâncias.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2011
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8
Salvador Mastroeni
Contador - CRC nº 1 SP 174614/O-9

Destilarias Melhoramentos S.A.

Eagle Distribuidora de Bebidas S.A.
CNPJ/MF nº 12.268.405/0001-94 - NIRE 35.300.159.659
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas, nos termos do artigo 133, da Lei
n.º 6.404/76, conforme alterada, que os documentos e informações
relacionados às matérias objeto da ordem do dia da próxima Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos
Acionistas na sede da Companhia. Jaguariúna, 30 de março de 2011.
João Mauricio Giffoni de Castro Neves - Diretor Geral.

CNPJ nº 45.777.166/0001-57
Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, no prédio da sede
social, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua São Bento, nº 329,
no 12º andar, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010.
São Paulo, 28 de março de 2011. Diretoria
(30 e 31/03, 01/04

essa turma ninguém
PASSA PARA TRÁS
Guia do consumidor para
crianças e adolescentes

O livro “essa turma ninguém
PASSA PRA TRÁS” leva às
crianças conceitos sobre seus
direitos como consumidores
e lições de educação para
o consumo sustentável
e responsável. Conceitos
aparentemente complexos
puderam ser editados em
linguagem acessível ao público
infanto-juvenil a que se
destina esta publicação, graças
à experiência da Fundação
Abrinq e da Criança Segura
em lidar com temas para esse
público e da longa experiência
do Idec em educação para o
consumo.

Ilustração: Michele Lacocca.

À Administração CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. São Paulo - SP Examinamos as demonstrações financeiras da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as
demonstrações financeiras - A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade
dos auditores independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
DE AUDITORIA %SSAS NORMAS REQUEREM O CUMPRIMENTO DE EXIGãNCIAS £TICAS
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o ob-

edições
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